
Metsänomistajan luvalla 
Luonnontuotteiden vuosikello
Sovi aina ennen keruuta metsänomistajan kanssa keruusta ja korvauksesta. 

Selvitä ennen keruuta ostaja ja laatuvaatimukset.

KEVÄT

Koivun mahla
Valutus tapahtuu alkukeväästä, alkaa jo 
lumen aikaan ja jatkuu lehtien puhkea-
miseen. Isompi puu tuottaa enemmän 
mahlaa. Teollista jalostusta varten tar-
vitaan iso alue. Pienimuotoisesti kysyn-
tää ravintoloilla ja suoramyynnissä.

Kuusenkerkkä
Kerkkä on nuori, puutumaton vuosikas-
vu. Keruuaika on lyhyt jakso alkukesäs-
tä. Seuraa kerkän kasvua. Kerättävän 
kerkän koko vaihtelee käytöstä riippuen 
2–7 cm. Kylmäketju on tärkeä. Kerkälle 
on kasvavaa kysyntää.

Koivunlehti
Haluttua on sekä pieni pihkalehti heti 
lehden puhjettua että hieman isompi 
lehti alkukesästä. Riippuu käyttötarkoi-
tuksesta. Kiinnostusta on, keruun ko-
neellistamiseen etsitään ratkaisuja.

Tuohi
Koivun tuohi irtoaa parhaiten juhan-
nuksen tienoilla. Hieskoivu on on paras 
tuohikoivu. Käyttöä on käsitöissä ja 
kosmetiikassa.

KESÄKihokki
Kihokki kerätään kokonaisena kasvina, 
kun kukkavana on kasvanut, yleensä 
heinäkuun puolivälin aikaan. Ostotoi-
mintaa ja keruukoulutuksia on Oulun 
seudulla.

Suopursu
Suopursusta voidaan kerätä kukinto tai 
tuorein, puutumaton verso kukinnan 
jälkeen. Versoa ostetaan ja keruuseen 
koulutetaan Oulun seudulla loppuke-
sästä.

SYKSY
Siirtokuntta
Kunttaa nostetaan sulan maan aikaan 
hakkuun yhteydessä tuoreen ja kuivah-
kon kankaan harvahkoista uudistus-
kypsistä männiköistä. Kysyntä on varsin 
vakiintunutta.

Pihka
Aktiiviseen pihkan valutukseen sopivat 
yli 20 cm paksuiset kuuset tai männyt. 
Pihka alkaa valua, kun kesä lämpenee. 
Passiiviseen pihkan keruuseen kevät on 
parasta aikaa, mutta muulloinkin onnis-
tuu. Kasvavaa kysyntää.

Kataja
Katajanversot kerätään heinäkuun puo-
lesta välistä syyskuun puoleen väliin. 
Versojen tulee olla vielä pehmeitä, tai-
puisia ja vanhaa versoa vaaleampia.  

Pakuri
Luonnonpakuria voi kerätä pitkin vuot-
ta, talvellakin. Pakurisientä voi istuttaa 
sulan aikana. Kasvu pakuriksi kestää 
noin 10 vuotta. Raaka-ainetarve 
kasvaville markkinoille halutaan 
turvata.

TALVI

Leikkohavut ja muut koristeet
Leikkohavuja, kuusta, kerätään syksyllä. 
Loka-marraskuu on parasta aikaa. Muita 
koristeita voi kerätä eri aikoina: kävyt, 
jäkälät, sammal ym. Lähituotteille kaiva-
taan tarjontaa.

Metsänomistajana voit sopia keruusta 
ja vuokrata keruuoikeuden! 
Keruualueen luomusertifionti tuo 
lisäarvoa luonnontuotteille.
www.metsakeskus.fi/luomukeruu

www.metsakeskus.fi/hankkeet/luoppo
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